
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Ja mówię, że kto nie daje biednym tego, 

co mu zbywa, kradnie Bogu. 

(św. Jan Bosko) 

Za kradzież czasu ziemskiego 

odpowiada się w wieczności.  

(Teofil Janicki) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nie łudźcie się! Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, 

ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. 

(1 Kor 6, 9-10) 

...kradzież może się stać kradzieżą pomysłów i rozwiązań naukowych, 

przechwytywaniem planów artystycznych. Może też stać się wzorowaniem na innych. 

(Jan A. Kłoczkowski OP) 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ty się w złotą szatę odziej, 

a gdy kradniesz, zawsześ złodziej. 

( Ignacy P. Legatowicz) 

Złodziejowi zło się dzieje. 

(Wespazjan Kochowski) 

 
PSALM 92 

 

Bonum est confiteri Domino 

  

Słuszna rzecz, Panie, Tobie chwałę dawać 

I Twoje święte imię wyznawać. 

Dzień li po niebie światło swe rozleje, 

Noc li świat płaszczem czarnym odzieje, 

Dzień mię usłyszy litość wyznawaj ąc, 

Noc prawdę Twoje opowiadając 

Nie tylko słowy, ale i gęślami, 

Ale i lutnią, i skrzypicami. 

 

Serce mi kwitnie, pełenem radości 

Patrząc na sprawy Twej wszechmocności. 

O sprawy dziwne a niewysłowione, 

O myśli w twardej nocy zamknione! 

Niemądry na to nigdy nie napadnie, 

Tępy do śmierci tego nie zgadnie. 

Źli zakwitnąwszy, jako kwitną zioła, 

Uwiędną prędko i zginą zgoła. 

 

Ty wszytki wieki przetrwasz, możny Panie; 

Twych nieprzyjaciół szczęt nie zostanie, 

Zniszczeją wszyscy, którzy lubią złości, 

A Ty moc moje z swojej życzności 

Wyniesiesz jako róg jednorożcowy. 

Członki mi przejął sok balsamowy 

I ujźrzę upad nieprzyjaciół swoich, 

I taż wieść przydzie do uszu moich. 

 

Palmie podobien i cedrom libańskim 

Cnotliwy kwitnie szczep, który w Pańskim 

Rozkosznym będzie pałacu wsadzony, 

Zawżdy kwitnący, zawżdy zielony 

I czerstwy będzie, i rodny w starości; 

A to, żeby w swej sprawiedliwości 

Pan, twierdza moja, był opowiadany, 

Który nie nosi żadnej przygany. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
 

Źle się dzieje, 

gdy "Dzieje uczciwości" - opisują złodzieje. 

(Teofil Janicki) 

 

PSALM 93 

 

Dominus regnavit, decorem indutus est 

  

Pan chce królować: odział się zacnością, 

Okrył się męstwem wszytek i dzielnością; 

Pan, przez którego krąg nieporuszony 

Ziemski stworzony. 

  

Stolica Jego od początku świata 

Jest założona, a On wszytki lata 

Uprzedził; ale i wieków nie zstanie, 

A On zostanie. 

  

Niech huczą rzeki, niechaj głośne wały 

Swym gęstym szykiem uderzają w skały; 

Groźniejszy morza i wszech nawałności 

Bóg z wysokości. 

  

Chybić nie może, co Ty kiedy swoim 

Słowem wyrzeczesz; przeto w domu Twoim 

Wieczna powaga, wieczna cześć zostanie, 

Prawdziwy Panie! 

 

Jan Kochanowski 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
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